
 

 كردستانبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان 

 روند برگزاری مرحله استانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارتبازدید از  :محل بازديد

 4931ماه شهریور 41  :تاريخ بازديد

 : شرح بازديد

بازدید جناب آقای دکتر پرند و هیأت همراه به اتفاق مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان از چگونگی 

 روند برگزاری مرحله استانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت 

 

نشست جناب آقای  دکتر کورش پرند ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با  :عنوان نشست

 جناب آقای علیرضا شهیازی استاندار محترم استان کردستان

 4931ماه تیر 12 :تاريخ نشست

 :شركت كنندگان در نشست

 جناب آقای علیرضا شهبازی استاندار محترم وقت استان کردستان -

 مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان تهران جناب آقای خانپور -

 جناب آقای سیدجمیل احمدی مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان -

 :شرح مواردطرح شده در نشست

 لزوم توجه به دیپلماسی مهارتی -

 با اقلیم کردستان عراق یارتهم گسترش همکاری های آموزش های -

 مهارتی و نقش آن در توسعه فرهنگ مهارت آموزی در جامعهآشنایی کودکان با آموزش های  -

 

شرکت جناب آقای  دکتر کورش پرند ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در : عنوان نشست

 همایش کودک رایانه

 4931تیرماه  12 :تاريخ نشست

 :شركت كنندگان در نشست

 استان کردستانجناب آقای علیرضا شهبازی استاندار محترم وقت  -

 جناب آقای خانپور مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان تهران -

 جناب آقای نادر فخری فرماندار محترم شهرستان سقز -

 جناب آقای سیدجمیل احمدی مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان -

کار و رفاه اجتماعی استان  ،مدیرکل تعاون م مقام محترم وزیر وجناب آقای مصطفی باغبانیان قائ  -

 کردستان

 :شرح مواردطرح شده در نشست

 برگزاری همایش کودک رایانه برای کودکان سطح شهرستان سنندج -

 آشنایی هرچه بیشتر کودکان استان با آموزش های مهارتی -

 



 

نشست جناب آقای  دکتر کورش پرند ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با  :عنوان نشست

 اعضای شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان

 4931ماه تیر 12 :تاريخ نشست

 :شركت كنندگان در نشست

 حرفه ای استان تهرانجناب آقای خانپور مدیرکل محترم آموزش فنی و  -

 جناب آقای نادرفخری فرماندار محترم شهرستان سقز -

 جناب آقای سیدجمیل احمدی مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان -

کار و رفاه اجتماعی استان  ،مقام محترم وزیر و مدیرکل تعاون جناب آقای مصطفی باغبانیان قائم -

 کردستان

 ، کار و رفاه اجتماعیتگاه های تابعه وزارت تعاونگی دساعضای شورای هماهن  -

 :شرح مواردطرح شده در نشست

 گسترش همکاری های دوجانبه اقلیم کردستان عراق و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -

کار و رفاه اجتماعی در توسعه آموزش های مهارتی در استان  ،ری دستگاه های تابعه وزارت تعاونهمکا -

 کردستان

های مرتبط برای نخستین بار برای مرتبط کردن  کشور جهان و با همکاری دستگاه 27تعامل با   -

 های رسمی و غیررسمی در کشور آموزش

 کشور  17ای در  ایجاد مراکز آزاد فنی و حرفه  -

المللی مهارت و  جایگاه ایران در مسابقات بین یالمللی، ارتقا های بین افزایش قابلیت حضور در عرصه -

شده  سیاست تعیین ترین مهم به عنوان المللی های بین های سازمان در عرصه تباربخشی به آموزشاع

 راهبرد 

های ارتباط  جهتدر ها بدون ایجاد کوچکترین حساسیت دیپلماسی مهارت در فضای تحریم استفاده از -

 بین المللی

 مهارتیاستفاده از ظرفیت های اقلیم کردستان عراق در جهت اشاعه دیپلماسی  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شرکت جناب آقای  دکتر کورش پرند ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در  :عنوان نشست

 ،کار ورفاه اجتماعیبسیج رده های مقاومت وزارت تعاونگردهمایی فرماندهان 

 4931شهریور ماه  41 :تاريخ نشست

 :شركت كنندگان در نشست

کار و رفاه  ،رم مرکز مقاومت بسیج وزارت تعاونمیرابی فرمانده محتجناب آقای سیدمحمد رضا  -

 اجتماعی 

 جناب آقای عرب نژاد فرمانده محترم حوزه بسیج مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -

 جناب آقای نادر فخری فرماندار محترم شهرستان سقز -

 استان کردستانجناب آقای سیدجمیل احمدی مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای  -

 کار ورفاه اجتماعی ،بسیج رده های مقاومت وزارت تعاونشرکت کنندگان در گردهمایی فرماندهان   -

 :شرح مواردطرح شده در نشست

بسیج رده های مقاومت کار و رفاه اجتماعی به نخستین گردهمایی فرماندهان  ،قرائت پیام وزیر تعاون -

 توسط جناب آقای دکتر پرند

 تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی   وسازی  فرهنگضرورت   -

 استفاده از ظرفیت های بسیج در توسعه مهارت آموزی -

 

 



 

   

    

 

 

 

 


